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কুপুযীয ংজ্ঞা: কুপুযীয অভবধাভনক থথ অফৃত কযা  গগান কযা। 

অয যী‘অততয ভযবালায় ইভাতনয ভফযীত ফস্থানতক কুপুযী ফরা য়। 

গকননা কুপুযী তে অল্লা  যাূতরয প্রভত ইভান না যাখা, চাআ তাতদযতক 

ভভথযা প্রভতন্ন কযা গাক ভকংফা না গাক; ফযং তাাঁতদয ফযাাতয গকাতনা প্রকায 

ংয়  তে, ঈতক্ষা ভকংফা ইলথা, ংকায গালণ কযা ভকংফা যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু ‘অরাআভ য়াাল্লাভ-এয নুযণ না কতয প্রফৃভিয নুযণ 

আতযাভদ ফআ ভান ভাতয কুপুযী। 

মভদ যাভয ভভথযা প্রভতন্নকাযীযা ফড় কাভপয ভাতফ ভফতফভচত। 

নুরূবাতফ ঐ স্বীকাযকাযী ফড় কাভপয, গম ন্ততয যাূরগতণয তযতায 

প্রভত ভফশ্বা যাখা তে ভংাফতঃ তাতদযতক ভভথযা াফযস্ত কতয থাতক। 

কুপযীয প্রকাযতবদ: কুপুযী দুআ প্রকায। মথা: 

প্রথভ প্রকায: ফড় কুপুযী 

এ প্রকাতযয কুপুযী ভুভরভ ফযভিতক ভুভরভ ভভল্লাত গথতক গফয কতয গদয়। এভি 

অফায াাঁচ বাতগ ভফবি: 

১. ভভথযা প্রভতন্ন কযায কুপুযী: 

এয দরীর অল্লায ফাণী: 

َب بِٱلَۡحّقِ لَّمَا َجٓاَءهُۥ ۚٓ أَلَۡؼَس ِِف  ِ َكِذًبا أَۡو َكّذَ ٰى عَََل ٱّلّلَ ﴿َوَمۡن أَۡظلَُم ِمّمَِن ٱفََۡتَ
ِفِريَن   ]٨٦﴾ ]العنكبوت: ٨٦َجَهّنََم َمثۡٗوى لِّلَۡكٰ

“গম অল্লা ম্পতকথ ভভথযা কথা যচনা কতয, থফা তায কাতে তয অায য 

তাতক স্বীকায কতয, তায গচতয় ভধক মাভরভ অয গক? জাান্নাভআ ভক এআফ 

কাভপতযয অফা নয়?” [ূযা অর-‘অনকাফূত, অয়াত: ৬৮] 

২. ভতন ভফশ্বা গযতখ স্বীকায ংকাযতঃ কুপুযী: 

এয দরীর অল্লায ফাণী: 
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اْ إَِّّلَ إِۡبلِؼَس أَََبٰ َوٱۡسَتۡكََبَ َوكَاَن ِمَن ﴿َوإِذۡ قُلَۡنا لِلَۡملَٰ ِئَكِة ٱۡس  ُجُدواْ ِِل َدَم فََسَجُدو 
ِفِريَن   ]٤٣﴾ ]البقرة: ٤٣ٱلَۡكٰ

 

“মখন অভযা ভপভযতাতদয ফররাভ, অদভতক াজদা কয, তখন আফরী 

ফযতীত কতরআ াজদা কযর, গ ভানয কযর  ংকায কযর। ুতযাং গ 

কাভপযতদয ন্তবভথি তয় গগর।” [ূযা অর-ফাকাযা, অয়াত: ৩৪] 

৩. ংয়জভনত কুপুযী: 

এতক ধাযণাজভনত কুপুযী ফরা য়। এয দরীর অল্লা তা‘অরায ফাণী: 

ِذِهۦ   َتِؽيَد  أَن أَُظّنُ  َمٓا قَاَل  لَِّنۡفِسِهۦ  ٞ  ﴿َوَدَخَل َجّنََتُهۥ َوُهَو َظالِم  أَُظّنُ  َوَمٓا ٤٣ أََبٗدا َهٰ
اَعةَ  ۡنَها ُمنَقلَٗبا وَ  قَٓائَِمةٗ  ٱلّسَ ا ّمِ ِددّتُ إََِلٰ َرّّبِ َِلَِجَدّنَ َخۡۡيٗ قَاَل لَُهۥ َصاِحُبُهۥ  ٤٨لَِئن ّرُ

ٰىَك َرُجٗٗل   ٤٣َوُهَو ُيَحاِوُرهُۥ  أََكَفۡرَت بِٱلَِّذي َخلََقَك ِمن ُتَراٖب ُثّمَ ِمن نُّۡطَفٖة ُثّمَ َسّوَ
ُ َرّّبِ َوََّل أُۡشِرُك بِ   ]٤٦، ٤٣﴾ ]الكهف: ٤٦َرّّبِ  أََحٗدا لَِّٰكّنَا۠ ُهَو ٱّلّلَ

 

“ভনতজয প্রভত মুরভু কতয গ তায ফাগাতন প্রতফ কযর। গ ফরর, অভায ভতন 

য় না গম, এ ফাগান কখন ধ্বং তয় মাতফ। অয অভভ ভতন কভযনা গম, 

ভকয়াভত নভুিত তফ। অয মভদ অভায ারনকতথায কাতে অভাতক গ াঁতে 

গদয়া য়আ, ততফ গতা অভভ ভনশ্চয়আ এয গচতয় ঈৎকৃষ্ট স্থান াফ। তদুিতয তায 

াথী তাতক ফরর, তুভভ ভক তাতক স্বীকায কযে, ভমভন গতাভাতক ৃভষ্ট কতযতেন 

ভাভি গথতক, তঃয ূণথাঙ্গ কতযতেন গতাভাতক ভানফাকৃভততত? ভকন্তু অল্লাআ 

অভায ারনকতথা এফং অভভ কাঈতক অভায ারনকতথায াতথ যীক কভয 

না।” [ূযা কাপ, অয়াত: ৩৫-৩৮] 

৪. ঈতক্ষা প্রদথন  ভুখ ভপভযতয় গনয়ায কুপুযী: 

এয দরীর অল্লায ফাণী: 
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 ]٤﴾ ]االحقاف:  ٤﴿ َوٱلَِّذيَن َكَفُرواْ َعّمَٓا أُنِذُرواْ ُمۡعِرُضوَن 
 

“অয কাভপযযা গম ভফলতয় তাতদযতক তকথ কযা তয়তে, তা গথতক ভখু ভপভযতয় 

গনয়।” [ূযা অর-অকাপ, অয়াত: ৩] 

 

৫. ভনপাকী  কিতায কুপুযী: 

 

এয দরীর র: 

 

ْ فَُطِبَع عَََلٰ قُلُوبِِهۡم فَُهۡم اَل َيۡفَقُهوَن  ْ ُثّمَ َكَفُروا لَِك بِأَنَُّهۡم َءاَمُنوا ﴾  ٤﴿ ذَٰ
 ]]المنافقون: 

“এিা এজতনয গম, তাযা ইভান অনফায য কুপুযী কতযতে। পতর তাতদয ন্ততয 

গভায গভতয গদয়া তয়তে। তএফ, তাযা ফুতে না”। [ূযা অর-ভুনাভপকভন, 

অয়াত: ৩] 

ভিতীয় প্রকায: গোি কুপুযী 

এ প্রকাতযয কুপুযী ভুভরভ ভভল্লাত গথতক ফভস্কৃত কতয না। এতক ‘অভরী 

কুপুযী’  ফরা য়। গোি কুপুযী িাযা গ ফ গগানাতয কাজতকআ ফুোতনা 

তয়তে, কুযঅন  ুন্নায় মাতক কুপুযী নাতভ ভবভত কযা তয়তে। এ ধযতনয 

কুপুযী ফড় কুপুযীয ভমথাতয়য নয়। 

গমভন, অল্লায ভন‘অভততয কৃতজ্ঞতা  কুপুযী কযা মা ভনতনাি অয়াতত 

ঈতল্লখ কযা তয়তে, 

ۡطَمِػّنَٗة َيأِۡتيَها ِرۡزقَُها َرغَٗدا ّمِن كُّلِ  ُ َمثَٗٗل قَۡرَيٗة كَاَنۡت َءاِمَنٗة ّمُ ﴿ َوَضَرَب ٱّلّلَ
ِع َوٱلَۡخۡوِف بَِما كَاُنواْ َمكَاٖن فََكفَ  ُ لَِباَس ٱلُۡجو قََها ٱّلّلَ ِ فَأََذٰ َرۡت بِأَۡنُعِم ٱّلّلَ
 ]١١١﴾ ]النحل:  ١١١َيۡصَنُعوَن 
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“অল্লা দৃষ্টান্ত ভদতয়তেন এভন এক জনতদয, মা ভের ভনযাদ  ভনভশ্চন্ত। 

তথায় প্রততযক স্থান তত অত প্রচুয ভযভমক  জীভফকা। তঃয গ 

জনতদয গরাতকযা অল্লায ভন‘অভততয প্রভত কৃতজ্ঞা প্রকা কযর।” [ূযা 

অন-নার, অয়াত: ১১২] 

এক ভুভরভ য ভুভরতভয াতথ মুতে ভরপ্ত য়া এ ধযতনয কুপুযীয 

ন্তগথত। অব্দুল্লা আফন ভাঈদ যাভদয়াল্লাহু ‘অনহু গথতক ফভণথত, ভতভন ফতরন, 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু ‘অরাআভ য়াাল্লাভ ফতরন, 

ْسِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتالُُه ُكْفرٌ »
ُ

 «ِسَباُب امل
“গকাতনা ভুভরভতক গাভর গদয়া পাতকী কাজ। অয তায াতথ মুে কযা 

কুপুযী”।[1] 

ভতভন অতযা ফতরন: 

 

ارًا، َيْضِرُب بَ ْعُضُكْم رِقَاَب بَ ْعضٍ »  «الَ تَ ْرِجُعوا بَ ْعِدي ُكفَّ
“অভায য গতাভযা ুনযায় কাভপয তয় গম না, মাতত গতাভযা এতক তযয 

গদথান ঈভড়তয় গদতফ”।[2] 

গায়রুল্লায নাতভ কভ এ কুপুযীয ন্তবুথি। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু ‘অরাআভ 

য়াাল্লাভ ফতরন, 

 « َمْن َحَلَف بَِغْْيِ اَّللَِّ فَ َقْد َأْشَركَ  »
“গম ফযভি গায়রুল্লায নাতভ কভ কযর, গ কুপুযী ভকংফা ভকথ কযর”।[3] 

কফীযা গগানাত ভরপ্ত ফযভিতক অল্লা ভুভভন ভাতফ গণয কতযতেন। ভতভন 

ফতরন, 

 ١٣٦ ]﴿ َيٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ُكِتَب عَلَۡيُكُم ٱلِۡقَصاُص ِِف ٱلَۡقۡتََلۖ ﴾ ]البقرة:
“গ ইভানদাযগণ! গতাভাতদয ঈয ভনততদয ফযাাতয ভাা রহণণ কযা পযম 

কযা তয়তে।” [ূযা অর-ফাকাযা, অয়াত: ১৭৮] 
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এখাতন তযাকাযীতক ইভানদাযতদয দর গথতক গফয কতয গদয়া য় ভন; ফযং 

তাতক ভাাতয রী তথা ভাা রহণণকাযীয বাআ ভাতফ গণয কযা তয়তে। 

অল্লা ফতরন, 

ۢ  ٞ  ﴿ فََمۡن ُعِفَي لَُهۥ ِمۡن أَِخيِه َشۡيء ٖن   إِلَۡيهِ  َوأََدٓاءٌ  بِٱلَۡمۡعُروِف  فَٱتَِّباعُ  ﴾ بِِإۡحَسٰ
 ]: البقرة]

“তঃয তযাকাযীতক তায (ভনত) বাআতয়য তযপ গথতক মভদ ভকেুিা ভাপ 

কতয গদয়া য়, ততফ (ভনততয য়াভযগণ) প্রচভরত ভনয়তভয নুযণ কযতফ 

এফং (তযাকাযী) ঈিভবাতফ তাতক তা প্রদান কযতফ।” [ূযা অর-ফাকাযা, 

অয়াত: ১৭৮] 

ভনঃতেত বাআ িাযা এখাতন দীনী বাআ ফুোতনা ঈতেয। নয অয়াতত অল্লা 

ফতরন, 

 ]٩﴿ َوإِن َطٓائَِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمِننَي ٱۡقَؾَتلُواْ فَأَۡصلُِحواْ َبۡؼَنُهَماۖ ﴾ ]الحجرات: 
“ভ‘ুভভনদতয দুআ দর িতে ভরপ্ত তর গতাভযা তাতদয ভতধয ভীভাংা কতয দা।” 

[ূযা অর-হুজুযাত, অয়াত: ৯] 

এয তযয অয়াতত অল্লা ফতরন, 

ْ  ٞ  ﴿ إِنََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِإۡخَوة  ]١١: الحجرات] ﴾ أََخَوۡيُكۡمۚٓ  َبنۡيَ  فَأَۡصلُِحوا
 

“ভুভভনযা গতা যস্পয বাআ-বাআ। তএফ, গতাভযা গতাভাতদয দ’ুবাআতয়য ভতধয 

ভীভাংা কয।” [ূযা অর-হুজুযাত, অয়াত: ১০] 

ায কথা: 

১. ফড় কুপুযী আরাভী ভভল্লাত গথতক গফয কতয গদয় এফং অভরভূ নষ্ট কতয 

গদয়। ক্ষান্ততয গোি কুপুযী আরাভী ভভল্লাত গথতক গফয কতয না এফং অভর  

নষ্ট কতয না। ততফ তা তদনুমায়ী অভতর ত্রুভি ৃভষ্ট কতয এফং ভরপ্ত ফযভিতক 

াভস্তয ভুতখাভভুখ কতয। 
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২. ফড় কুপুযীতত ভরপ্ত ফযভি ভচযস্থায়ী বাতফ জাান্নাতভ ফস্থান কযতফ; ভকন্তু 

গোি কুপুযীয কাতজ ভরপ্ত ফযভি জাান্নাতভ প্রতফ কযতর তাতত ভচযস্থায়ীবাতফ 

ফস্থান কযতফ না; ফযং কখতনা অল্লা তাতক ক্ষভা কতয ভদতত াতযন। পতর গ 

গভাতিআ জাান্নাতভ প্রতফ কযতফ না। 

৩. ফড় কুপুযীতত ভরপ্ত তর ফযভিয জান-ভার ভুভরভতদয জনয বফধ তয় মায়। 

থচ গোি কুপুযীতত ভরপ্ত তর জান-ভার বফধ য় না। 

৪. ফড় কুপুযীয পতর ভুভভন  এ কুপুযীতত ভরপ্ত ফযভিয ভতধয প্রকৃত ত্রুতা 

ৃভষ্ট য়া ভযামথ তয় মায়। তাআ গ ফযভি মত ভনকিাত্বীয়আ গাক না গকন, 

তাতক বারফাা  তায াতথ ফন্ধত্ব স্থান কযা ভুভভনতদয জনয কখতনাআ বফধ 

নয়।ক্ষান্ততয গোি কুপুযীতত ভরপ্ত ফযভিয াতথ ফন্ধুত্ব স্থাতন গকাতনা ফাধা 

গনআ; ফযং তায ভতধয মতিুকু ইভান যতয়তে গ ভযভান তাতক বাতরাফাা  তায 

াতথ ফন্ধুত্ব কযা ঈভচত এফং মতিুকু নাপযভানী তায ভতধয অতে, তায প্রভত 

ততিুকু ভযভান ঘৃণা  ভফতিলবাফ গালণ কযা গমতত াতয। 
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